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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με πτώση της τάξεως του 0,69% (686,65 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 37 κινήθηκαν ανοδικά, 51 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 154 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 202,54 μονάδες (-1,12%), με τις μετοχές των ΑΛΦΑ (+2,96%), ΕΥΡΩΒ 
(+2,94%) και ΜΟΗ (+2,21%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΔΕΗ (-2,77%), ΒΙΟ (-4,13%) και ΟΠΑΠ (-4,61%) κατέγραψαν την μεγαλύτερη 
πτώση. Οι Ευρωπαϊκοί δείκτες και οι Αμερικανικές αγορές σημείωσαν μεικτά πρόσημα. 

 
Οικονομία / Πολιτική 
 

 Σε πολύ υψηλούς τόνους, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για το νέο μνημόνιο που 
στόχος ήταν να ολοκληρωθεί τα ξημερώματα στις 07:00 με την κρίσιμη ψηφοφορία. 
Χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη εκτροχιαστεί και αναμένεται ακόμα η ψηφοφορία. 
 

 Το Ταμειο θα εξετάσει την περαιτέρω χρηματοδότηση προς τη χώρα αφού ληφθούν 
αποφάσεις για την ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας, τονίζει σε δήλωσή της η 
Ντέλια Βελκουλέσκου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΝΤ, ομάδα εμπειρογνωμόνων 
του Ταμείου υπό την Ντ. Βελκουλέσκου επισκέφθηκε την Αθήνα από την 30η Ιουλίου έως και 
την 12η Αυγούστου με σκοπό να συμμετάσχει στις τεχνικές συζητήσεις μεταξύ των 
ελληνικών αρχών, της Κομισιόν, του ΔΝΤ και του ESM για το οικονομικό πρόγραμμα που θα 
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον ESM. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στη 
χώρα η κα. Βελκουλέσκου έκανε την εξής δήλωση: «Κατά την διάρκεια της επίσκεψής μας 
δουλέψαμε σκληρά με τις ελληνικές αρχές και τους ευρωπαίους εταίρους. Το MoU που 
συμφωνήθηκε μεταξύ των αρχών και των ευρωπαίων εταίρων είναι ένα πολύ σημαντικό 
βήμα προς τα εμπρός. Θέτει σε εφαρμογή εκτεταμένες πολιτικές για την αποκατάσταση της 
δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Στην περίοδο που θα ακολουθήσει προσβλέπουμε να εργαστούμε με 
τις αρχές για να αναπτυχθεί με περισσότερη λεπτομέρεια το πρόγραμμα αλλά και με τους 
εταίρους για να υπάρξουν αποφάσεις για την ανακούφιση χρέους που θα επιτρέψει στο 
χρέος της Ελλάδας να καταστεί διατηρήσιμο. Το ΔΝΤ θα συνεργαστεί στενά με την ελληνική 
κυβέρνηση και τους ευρωπαίους εταίρους και θα πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση για την 
παροχή περαιτέρω ρευστότητας στην Ελλάδα, όταν η χώρα κάνει βήματα προς την 
υλοποίηση του προγράμματος και υπάρξει μια ανακούφιση χρέους, τα οποία αναμένονται 
την περίοδο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM». 
 

 «Σοβαρές ανησυχίες» για τη διαχειρισιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους 
εκφράζονται στην ανάλυση διαχειρισιμότητας (DSA) των ευρωπαϊκών θεσμών, όπου 
σημειώνεται πως ένας συνδυασμός επέκτασης των ωριμάνσεων και περίοδοι 
χάριτος για το αρχικό κεφάλαιο και τους τόκους μπορούν να επαναφέρουν το χρέος 
σε διαχειρίσιμο επίπεδο, χωρίς να απαιτείται «κούρεμα». Για να διασφαλιστεί η 
διαχειρισιμότητα του χρέους, η έκθεση προτείνει στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να 
επιστρέψουν τα κέρδη των Κεντρικών Τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα στην Αθήνα. 
Στην έκθεση προβλέπεται πως το ελληνικό ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο -2,3% το 2015, στο -
1,3% το 2016 και στο 2,7% το 2017, με το χρέος να διαμορφώνεται στο 201% του ΑΕΠ το 
2016, στο 175% το 2020, στο 160% το 2022 και στο 122% το 2030. Προβλέπει επίσης πως 
τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις εκτός τραπεζικού κλάδου θα διαμορφωθούν στα 13,9 δισ. 
ευρώ μέχρι το 2022. Αν η Ελλάδα εφαρμόσει εν μέρει το πρόγραμμα, η εκτίμηση είναι ότι το 
2022 το χρέος θα είναι στο 173,7%, ενώ αν υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτή που 
υπολογίζεται τώρα και τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις είναι μεγαλύτερα, τότε το χρέος θα 
κινηθεί στο 148,2% του ΑΕΠ το 2022. Η συγκεκριμένη χρονιά είναι ορόσημο, γιατί η ΕΕ είχε 
δεσμευτεί στο ΔΝΤ, στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, ότι θα εξασφαλίσει τη 
μείωση του χρέους κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Το τρισέλιδο κείμενο ετοιμάστηκε από τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς (ΕΚΤ, ΕΕ, ESM) και δεν αναφέρει τη γνώμη του ΔΝΤ, όπως 
σημειώνει από την πλευρά της η WSJ, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν πάλι 
ενστάσεις από το Ταμείο. 
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το οικονομικό σχέδιο, την οποία επικαλείται 
το Reuters, το νέο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας ανέρχεται συνολικά σε 91,7 δισ. 
ευρώ, από τα οποία τα 85,5 δισ. είναι το πακέτο διάσωσης και τα 6,2 δισ. προέρχονται από 
έσοδα ιδιωτικοποιήσεων. Στο πρόγραμμα προβλέπεται πως η εκταμίευση της πρώτης 
δόσης, ύψους 23 δισ. ευρώ, θα γίνει τον Αύγουστο. 
 

 Η Γερμανία είναι έτοιμη να συζητήσει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, μέσω για 
παράδειγμα της παράτασης των ωριμάνσεων των δανείων ή της χαλάρωσης των 
όρων τους, όμως αποκλείεται το "κούρεμα", δήλωσε στον γερμανικό ραδιοφωνικό 
σταθμό Deutschlandfunk ο υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Jens Spahn. "Το 
επονομαζόμενο 'κούρεμα' δεν είναι νόμιμο, όμως υπό τον όρο 'ελάφρυνση χρέους' μπορείς 
επίσης να συζητάς για παράταση των ωριμάνσεων, για περίοδο χάριτος χωρίς καταβολή 
τόκων, και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε, πάντα το λέγαμε αυτό", είπε. Ο 
ίδιος υποβάθμισε τις διαφορές εντός της γερμανικής κυβέρνησης αναφορικά με το 
προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της, λέγοντας πως η 
κυβέρνηση συνεργάζεται για να πετύχει μια συμφωνία με την Ελλάδα που θα πληροί 
ορισμένους όρους. "Ολόκληρη η γερμανική κυβέρνηση  αναγνωρίζει πως η ελληνική 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 686.65 -0.69% -16.9% 
FTSE-Large Cap 202.54 -1.12% -23.5% 
FTSE-Mid Cap 815.27 +0.69% +5.5% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 39,741 -0.70% -24.9% 
Όγκος (€ εκατ.) 35.44 - 98.72 

 

 

 
ΑΛΦΑ 2.96% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΕΥΡΩΒ 2.94% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΜΟΗ 2.21% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΓΡΙΒ 0.76% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΙΤΚ 0.47% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΕΕ -2.43% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΠΕΙΡ -2.48% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΔΕΗ -2.77% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΒΙΟ -4.13% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΟΠΑΠ -4.61% -30.00% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor -0.02% +0.0 -10 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9.07% -11.9 -57 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10.01% -30.8 +27 

Spread 10ετούς Ομ. 937 -34.4 +17 

USD / Euro 1.11 -0.36% -8.1% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 49.46 0.43% -13.7% 

ΑΕΠ (%) +0,4% Α΄ Τριμ.'15 - 

Πληθωρισμός -2.2% Ιουλ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

14/08/2015: Eurogroup 
 

26/08/2015: MOH – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΕΛΠΕ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
27/08/2015: ΟΠΑΠ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
28/08/2015: ΕΛΣΤΑΤ – ΑΕΠ Β’ Τριμήνου 2015  
                                     (Προσωρινά Στοιχεία) 
31/08/2015: ΑΡΑΙΓ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
31/08/2015: ΦΡΛΚ – Αποτ/τα Α’ Εξαμήνου 2015 
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κυβέρνηση έχει κάνει σημαντική στροφή. Υπάρχει μια εποικοδομητική συμπεριφορά, μια προθυμία να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις, υπάρχει μια 
αναγνώριση πως η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει, αν θέλει να παραμείνει στην ευρωζώνη". Κατά τον ίδιο, υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα που 
εκκρεμούν, όπως στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που πρέπει να διευθετηθούν αυτή την εβδομάδα, 
τονίζοντας πως είναι σημαντικό για τη Γερμανία το ΔΝΤ να συνεχίσει να εμπλέκεται στη διαδικασία. 
 

 Η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο για το νέο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας είναι credit positive, διότι ανοίγει την πόρτα για πολιτική 
συμφωνία, που με τη σειρά της μπορεί να άρει τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις στη ρευστότητα ενόψει της κρίσιμης αποπληρωμής των 3,4 
δισ. ευρώ προς την ΕΚΤ στις 20 Αυγούστου, σύμφωνα με νέα έκθεση της Moody's. Ωστόσο, ο διεθνής οίκος σημειώνει πως «κρίνοντας από τα 
πρόσφατα γεγονότα, τα βαθύτατα οικονομικά προβλήματα και τον κοινωνικό διχασμό, είναι εξαιρετικά αβέβαιο αν οι ελληνικές αρχές έχουν τη 
δυνατότητα να πετύχουν τους συμφωνηθέντες στόχους και να τηρήσουν τους όρους των πιστωτών. Σύμφωνα με τη Moody's, λόγω του πολιτικά 
αμφιλεγόμενου χαρακτήρα των απαιτήσεων που συνοδεύουν το τρίτο πακέτο διάσωσης, τα ρίσκα εκτέλεσης θα παραμείνουν αυξημένα καθ' όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος, μέχρι το 2018. Ο οίκος εκτιμά πως το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά περίπου 4% φέτος, έχοντας καταγράψει 
άνοδο 0,8% πέρυσι, ενώ η επιδείνωση της οικονομίας θα περιπλέξει τις προσπάθειες της νυν και των μελλοντικών κυβερνήσεων να τηρήσουν την 
εφαρμογή των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με συνέπεια. Η έγκριση των prior actions θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» την 
πρώτη δόση της οικονομικής στήριξης, κάτι που θα επέτρεπε στην Αθήνα να καταβάλει τη δόση προς την ΕΚΤ στις 20 Αυγούστου. Αν και η Moody's 
εκτιμά πως το ελληνικό κοινοβούλιο θα περάσει τη νομοθεσία με τη στήριξη των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο η 
ψηφοφορία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω διάβρωση της πλειοψηφίας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό θα αύξανε την πιθανότητα 
πρόωρων εκλογών, εντείνοντας έτσι την πολιτική αβεβαιότητα και αυξάνοντας τους κινδύνους για την εφαρμογή του προγράμματος. Μετά την 
ψηφοφορία στο ελληνικό κοινοβούλιο, η συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων 
η Γερμανία και η Φινλανδία, έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες για την τεχνική συμφωνία. Αν η διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας και εκταμίευσης της 
πρώτης δόσης της χρηματοδότησης μέσω των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων δεν ολοκληρωθεί πριν τις 20 Αυγούστου, η Moody's πιστεύει πως ίσως 
δοθεί στην Ελλάδα η επιλογή της χρήσης ενός δεύτερου δανείου-γέφυρας από τον EFSM, προκειμένου να πληρωθεί εγκαίρως η ΕΚΤ. 
 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «έριξε το μπαλάκι» πίσω στο γήπεδο του Eurogroup, δηλώνοντας πως η τελική απόφαση για τη συμφωνία διάσωσης της 
Ελλάδας βρίσκεται τώρα στα χέρια του Eurogroup που συνεδριάζει αύριο. Η Κομισιόν πρόσθεσε πως είναι έτοιμη και για το πρόγραμμα του 
ESM αλλά και για ένα δάνειο-γέφυρα, σημειώνοντας πως το δάνειο-γέφυρα θα χορηγηθεί μόνο ως εφεδρικό σχέδιο.  
Επιπλέον, η Ελλάδα θα μπορούσε να λάβει ένα νέο δάνειο γέφυρα 6,04 δισ. ευρώ αν το Eurogroup δεν καταλήξει σε μια συμφωνία για ένα 
τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τη Bild, μεταδίδει το Reuters. Αυτή η χρηματοδότηση θα έχει μέγιστη διάρκεια τριών μηνών, 
αναφέρει η Bild επικαλούμενη μια πρόταση της Κομισιόν. 
 

 Τα στοιχεία του προϋπολογισμού εμφανίζουν στο επτάμηνο πρωτογενές πλεόνασμα 3,530 δισ. ευρώ, σαν η χώρα να μην αντιμετωπίζει 
δημοσιονομικό πρόβλημα. Η εξήγηση είναι απλή, καθώς όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πλήρωνε τα 
απολύτως απαραίτητα, διογκώνοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες εξαιτίας της περιορισμένης ρευστότητας στο ταμείο 
του δημοσίου. Τα στοιχεία του ΓΛΚ δείχνουν πρωτοφανείς αποκλίσεις σε έσοδα και δαπάνες πάνω από 4 δισ. ευρώ σε κάθε κατηγορία, αλλά 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο 7μηνο ήταν μόλις 26,690 δις. ευρώ, όταν ο στόχος 
αφορούσε σε έσοδα 30,816 δισ. ευρώ, με την υστέρηση στα 4,125 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα 
εμφάνιζαν επίσης υστέρηση 4,478 δισ. ευρώ. Το ΓΛΚ έπρεπε να έχει πληρώσει 32,191 δισ. ευρώ και αντ' αυτού πλήρωσε 27,713 δισ. ευρώ. 
Επιμέρους, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η εικόνα προφανώς δεν είναι καλύτερη. Οι δαπάνες του ΠΔΕ εμφανίζουν μείωση 1,372 δισ. 
ευρώ και αντί γα 2,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1,198 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην υφεσιακή τροχιά της ελληνικής οικονομίας, παρά το 
γεγονός ότι τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 156 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο. Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι ίσως η μοναδική γραμμή του 
προϋπολογισμού όπου έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και έχουν εισπραχθεί παραπάνω απ' όσα προβλέπονται. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Οικονομικών, η υστέρηση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, έναντι του στόχου οφείλεται: 
Α) στην παράταση υποβολής δήλωσης και πληρωμής της α' δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
Β) στην παράταση υποβολής δήλωσης και πληρωμής των δόσεων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 
Γ) στη μη βεβαίωση και πληρωμή της α' δόσης του ΕΝΦΙΑ 2015 
Δ) στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του 
Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) κατά 1.724 εκατ. ευρώ. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η εκτίμηση η οποία αποτυπώνεται στο νέο μνημόνιο, σύμφωνα με την οποία χωρίς μέτρα ο προϋπολογισμός θα έκλεινε 
φέτος με πρωτογενές έλλειμμα 1,5 δισ. ευρώ. 
 
Η αβεβαιότητα των πολιτών για το τι θα ακολουθήσει οδήγησε την οικονομία σε μεγέθυνση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους (Απρίλιος – Ιούνιος), 
με την κατανάλωση να αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και κατά 1,4% σε 
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Στο 
προαναφερθέν διάστημα η διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, αλλά τα μηνύματα που εκπέμπονταν δεν 
προϊδέαζαν ότι οι δύο πλευρές θα έρθουν σύντομα σε συμφωνία. Στο πλαίσιο της αβεβαιότητας που επικρατούσε εκείνους τους μήνες, οι πολίτες 
φαίνεται πως αντέδρασαν προχωρώντας σε δαπάνες, παρά περιορίζοντας τα έξοδά τους. Αλλωστε, όσο περνούσε ο καιρός τόσο εντείνονταν η 
φημολογία και φόβος για ενδεχόμενη επιβολή μέτρων ελέγχου της κίνησης κεφαλαίων (capital controls). Παρόλα αυτά, η αντιμετώπιση της 
κατάστασης από τους καταναλωτές, έφερε την αύξηση του ΑΕΠ, παρά τη συρρίκνωσή του από το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ είναι προσωρινά και ενδέχεται να αλλάξουν όταν θα περιληφθεί και η πορεία όλων των οικονομικών δεικτών κατά 
τον Ιούνιο. Επίσης, αρμόδια στελέχη εκτιμούν ότι η εικόνα της οικονομίας στο τρίτο τρίμηνο του έτους θα είναι πολύ διαφορετική, καθώς από τις 28 
Ιουνίου οι τράπεζες έκλεισαν και επιβλήθηκαν τα capital controls. 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ συνεδρίασε σήμερα και στη βάση της συμφωνίας της Κυβέρνησης με τους Θεσμούς , όρισε καταληκτικές 
ημερομηνίες για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για 4 διαγωνισμούς σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:  
Οκτώβριος 2015:  
- ΟΛΠ 
Δεκέμβριος 2015: 
- ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ 
- ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ (Rosco) 
Φεβρουάριος 2016: 
- ΟΛΘ 
 

 Τις τριμηνιαίες αλλαγές στους ομώνυμους δείκτες ανακοίνωσε η MSCI στις οποίες δεν υπήρξε καμία προσθήκη ή διαγραφή ελληνικών 
μετοχών. 



 
 
 Αύγουστος 14, 2015  
      

 
 
       

Παρακαλείστε όπως διαβάσετε την τελευταία σελίδα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες 

Επιχειρήσεις 
 

 Στα 141,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC το α' εξάμηνο του 2015, καταγράφοντας αύξηση 43,4% 
έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ήταν 1% χαμηλότερα, στα 3,15 δισ. ευρώ, καθώς ο αρνητικός 
αντίκτυπος των συναλλαγματικών ισοτιμιών της τάξης του 4,6% υπεραντιστάθμισε τα κέρδη από την αύξηση του όγκου πωλήσεων. Στη διάρκεια του 
δεύτερου τριμήνου, επιταχύνθηκε ο ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων, με αποτέλεσμα την καταγραφή αύξησης 3,8% για το εξάμηνο του έτους. 
Αφαιρώντας την επίδραση των τεσσάρων επιπλέον ημερών πωλήσεων στο 1ο τρίμηνο, που ανήλθε σε 2,5%, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3%. Ο 
όγκος πωλήσεων στις ανεπτυγμένες αγορές παρέμεινε εν πολλοίς αμετάβλητος σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ συνεχίστηκε η 
ανάκαμψη των αναπτυσσόμενων αγορών, με τη συμβολή όλων των αγορών στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,2%. Οι πολύ καλές επιδόσεις 
στη Νιγηρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία υπεραντιστάθμισαν τις χαμηλές επιδόσεις στη Ρωσία, αυξάνοντας έτσι τον όγκο πωλήσεων στις 
αναδυόμενες αγορές κατά 5,4%. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €219,0 εκατ. -σε άνοδο κατά 31,2%-, με αποτέλεσμα τη βελτίωση κατά 
170 μονάδες βάσης του περιθωρίου των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών, καθώς το χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών, οι θετικές επιπτώσεις από 
την αύξηση του όγκου πωλήσεων, οι πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων και οι ενέργειες βελτιστοποίησης του κόστους 
αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €199,1 εκατ. 
 

 Τα αποτελέσματά της για το α' εξάμηνο του 2015 ανακοίνωσε η Intralot. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο Α' εξάμηνο του 2015 
αυξήθηκε κατά 5,9%, και διαμορφώθηκε στα €958,7 εκατ. από €905,5 εκατ. στο Α' εξάμηνο 2014, μία αύξηση της τάξης των €53,2 εκατ. Ο κύκλος 
εργασιών χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους €40,8 εκατ. έφτασε τα €917,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €87,2 εκατ., μειωμένα κατά €2,3 
εκατ. (-2,6%) συγκριτικά με το Α' εξάμηνο 2014. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους €5,2 εκατ., τα EBITDA έφθασαν τα €81,9 
εκατ. το Α' εξάμηνο 2015, μειωμένα κατά 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη EBITDA το Α' εξάμηνο του 2015 από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα €80.1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 9.4% σε σύγκριση με το Α' εξάμηνο του 2014. 
Το Β' τρίμηνο του έτους τα EBITDA ανήλθαν στα €41,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,4% σε σύγκριση την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, ενώ τα κέρδη EBITDA του Β' τριμήνου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €38.7εκατ., σημειώνοντας αύξηση 26.7% σε 
σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) το Α' εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν στα €17,6 εκατ., μειωμένα κατά 12,7%. 
Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους €9,2 εκατ., τα EBT έφθασαν τα €8,4 εκατ. από €16,3 εκατ., σημειώνοντας μείωση 48,2% 
συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για την περίοδο διαμορφώθηκαν στα €-31 
εκατ. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές στο Α' εξάμηνο 2015 μειώθηκαν στα €8 εκατ. από €31 εκατ. στο Α' εξάμηνο 2014, επηρεασμένες από αρνητικό 
κεφάλαιο κίνησης ύψους €30,7 εκατ. Οι επενδύσεις (capex) το Α' εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα €36 εκατ., σε σύγκριση με επενδύσεις ύψους 
€29,4 εκατ. το Α' εξάμηνο 2014. Ο καθαρός δανεισμός στις 30 Ιουνίου 2015 ανήλθε σε €416,1 εκατ., ενισχυμένος κατά €34,7 εκατ. σε σύγκριση με τις 
31 Δεκεμβρίου 2014 (€381,4 εκατ.). Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), με στόχο να παραμείνει 
πρωτοπόρος των τεχνολογικών εξελίξεων, εστιάζοντας στην περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων του στους τομείς του mobile gaming, του 
περιεχομένου, των συστημάτων διατήρησης παικτών (player engagement), των συστημάτων CRM, καθώς και του κεντρικού συστήματος LOTOS10. 
Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την Ε&Α το Α' εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε στα €9 εκατ. έναντι €7,6 εκατ το Α' εξάμηνο 2014. Στη μητρική 
εταιρεία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 17,8%, και διαμορφώθηκε στα €39,3 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
αυξήθηκαν κατά 114,1% στα €34,3 εκατ. από €16,0 εκατ. στο Α' εξάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) μειώθηκαν στα €-0,3 εκατ. 
από €-3,3 εκατ. το Α' εξάμηνο του 2014. 

 
(Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” “www.sigmalive.com”, 
“www.newmoney.gr ”,“www.bankingnews.gr , “www.protothema.gr”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί  καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες  συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
αναλυόμενη εταιρία υπαμοιβή . Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
ως σημαντικός.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 
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Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


